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HRACÍ KARTA - TÝM:  
Vítězí tým, který se dostaví do cíle nejpozději ve 21:50, a to s co nejvyšším počtem bodů.  

• 1000 bodů - splnění finálového úkolu - k tomu potřebujete kompletní vybavení lékárničky, které získáte za 

navštívení všech 4 stanovišť označených řeckým písmenem. Plnění finálového úkolu se účastníte až po započítání 

času příchodu do cíle.  

• až 160 bodů - splnění úkolů na stanovištích označených řeckým písmenem (na každém až 40 bodů) 

• až 52 bodů - zodpovězením otázek na  stanovištích označených písmeny A-Z (na každém 2 body) 

 

ZÍSKÁNÍ LÉKÁRNIČKY  
Na každém ze 4 stanovišť získáte po příchodu část vybavení lékárničky (bude zaznamenáno instruktorem do spodní části 

hrací karty) a současně až 40 bodů za splnění aktivity (bude zaznamenáno instruktorem do této části hrací karty).  

 

 

TATO STANOVIŠTĚ LZE ZAČÍT PLNIT NEJPOZDĚJI DO 21:30 

 

ZÁCHRANÁŘSKÝ KVÍZ 
Na mapě najdete 26 zakroužkovaných míst, označených písmeny A-Z. Každé zakroužkované místo označuje jeden sloup 

veřejného osvětlení, který nese konkrétní číslo. Přiběhnete-li na dané místo a zjistíte-li číslo dané lampy, najděte v 

seznamu otázek tu s identickým číslem a správnou odpověď zapište do níže uvedené tabulky spolu s číslem dané lampy. V 

rámci fair play prosíme, abyste na daná místa skutečně chodili/běhali, nikoli abyste čísla lamp zjišťovali jinak.  

Správná odpověď = 2 body, špatná odpověď = mínus 3 body 

Pozn. v případě potřeby nahlásit zdravotní událost můžete záchrance sdělit číslo lampy, která se nachází poblíž. Je to dobrý způsob, 

jak co nejlépe popsat místo, kam má sanitka přijet. Lampy jsou očíslované ve většině velkých měst.  

 

označení číslo lampy odpověď označení číslo lampy odpověď označení číslo lampy odpověď 

A     J     S     

B     K     T     

C     L     U     

D     M     V     

E     N     W     

F     O     X     

G     P     Y     

H     Q     Z     

I     R           

 

-------------------při odevzdání vyplněné hrací karty si tuto část ponechte a prokažte se s ní u závěrečného úkolu ---------------- 

NÁZEV TÝMU: 

 

Místo:         Čas:  


